
CONCURSO PÚBLICO CEEE-D N° 01/2013 
ORIENTAÇÕES PARA AS PROVAS PRÁTICAS 

 
1. Para o cargo de Assistente Técnico - Função Eletricidade de Distribuição foram convocados, 

por rigorosa ordem de classificação, de acordo com a lista publicada no site da FUNDATEC no dia 29 
de novembro de 2013, os candidatos para prestarem as provas práticas de caráter eliminatório. A 
data, horário e local encontram-se no Edital 01/2014 – Convocação – Provas Práticas, publicado no 

portal www.fundatec.org.br. 
2. Conforme já estabelecido no Edital de Abertura item 8.2 seus subitens, os candidatos deverão 
apresentar-se para a prova prática munidos de atestado médico específico para tal fim e 
documento de identidade. Para a expedição deste atestado médico, deverão ser consideradas 

como referência, as especificações do item 2.3 - Exemplos de Atribuições dos cargos/funções 
correspondentes, bem como os requisitos médicos de cada cargo/função, contidos no item 13 – Do 
exame Médico Admissional, do Edital de Abertura. O atestado médico deverá conter, expressamente, 

a informação de que o candidato goza de boas condições de saúde, estando apto a realizar os testes 
de resistência física e de aptidão das provas práticas do Concurso Público da Companhia Estadual 

de Distribuição de Energia Elétrica, datado de período não superior a 15 dias anterior à aplicação dos 
testes e contendo CRM do médico responsável. O atestado médico deverá ser entregue no momento 
da identificação do candidato, antes do início da prova. Não será aceita a entrega de atestado em 
outro momento ou que não conste, nele, a autorização expressa nos termos neste edital descritos . O 

candidato que não apresentar o atestado médico não prestará a prova e será eliminado do Concurso.  

3. Com o objetivo de atender aos limites de carga de trabalho recomendados pelos fabricantes e 
preservar a segurança dos candidatos, será verificado o peso e o IMC do candidato, antes da 

realização dos testes, conforme quadro de requisitos do item 13 - Do Exame Médico Admissional, do 
Edital de Abertura, quadro com os requisitos médicos para cada cargo/função. 
4. Para a realização das provas práticas, o candidato deverá apresentar-se vestindo roupa adequada 

à prática de exercícios físicos (abrigo, camiseta, sapato ou tênis com meias). 
5. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não 

poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização das provas práticas como justificativa de 
sua ausência ou atraso. O não comparecimento, por qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso. Não será aplicada prova fora 
do dia, horário e local designado por edital. O candidato não poderá entrar no local após o horário 
previsto para o início dos testes. Não será permitido o acesso, nas dependências da CEEE-D, de 

pessoas não convocadas para a realização das provas práticas 
6. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, 

luxações, etc.) que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir ou 
que lhe diminuam a capacidade físicoorgânica, não serão considerados para fins de tratamento 
diferenciado para nova prova. 

7. Não serão aceitos pedidos de revisão da prova prática, de acordo com o que estabelece o Artigo 
32, do Decreto Estadual Nº 43.911, de 13 de julho de 2005. 

 
8. A Prova Prática para o Cargo ASSISTENTE TÉCNICO – FUNÇÃO ELETRICIDADE DE 

DISTRIBUIÇÃO consistirá em cinco testes de caráter eliminatório: 
 
8.1 CORRIDA 

- O avaliado deverá correr durante 12 (doze) minutos a respectiva distância, conforme o sexo. 
- Para ser considerado aprovado no teste de corrida, será exigido percorrer a distância mínima de 

1600 metros para o sexo feminino e percorrer a distância mínima de 2000 metros para o sexo 
masculino. 

 
8.2 TESTE DE FLEXÃO DE QUADRIL (ABDOMINAL) 
- O avaliado deve posicionar-se em decúbito dorsal (de barriga para cima), com o quadril e os joelhos 

flexionados, formando um ângulo de 90° (noventa graus) na articulação do joelho e plantas dos pés 
apoiadas no solo; 

- Os antebraços são cruzados sobre o tórax, de forma que a mão direita toque o ombro esquerdo e a 
mão esquerda toque o ombro direito; 
- O avaliado realizará a flexão do tronco até que os cotovelos toquem nos músculos do quadríceps 

(coxa), retornando a posição inicial até que as escápulas toquem o solo, contando-se assim um 
movimento ou uma flexão e, se não houver o contato da parte média superior das escápulas com o 

solo, a flexão é considerada incompleta e não considerada; 



- Será permitido repouso entre os movimentos, contanto que o tempo máximo para realização do 
teste seja de 60 segundos, computadas apenas as flexões realizadas até o término do tempo.  

- Para ser considerado aprovado, no teste de flexão de quadril, será exigida a realização de, no 
mínimo, 20 flexões de quadril. 

 
8.3 TESTE DE FLEXO-EXTENSÃO DE COTOVELOS (APOIO) 
- O avaliado deve posicionar-se em decúbito ventral (de barriga para baixo), com o tronco e as pernas 

estendidas e os pés apoiados no solo; 
- As mãos deverão estar apoiadas no solo na largura dos ombros, com cotovelos estendidos; 

- Durante a execução do exercício, deve haver flexão dos cotovelos até chegar próximo ao solo e 
retornar à posição inicial. A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso 

ou pausa entre as repetições. 
- Para ser considerado aprovado será exigida a realização de no mínimo 10 flexo-extensões de 
cotovelos. 

 
 

8.4 TESTE DE ESCALADA EM ESCADA  
- O avaliado assistirá à demonstração de um profissional da CEEE-D de como deve realizar o teste 
de escalada em escada. Após colocar os equipamentos de segurança, com auxílio de um profissional 

da CEEE-D, 
- O avaliado será conduzido até a escada, devendo permanecer à distância de, no mínimo, 40 cm da 

escada e com as mãos juntas ao corpo, até receber aviso para começar a escalada, momento em 
que iniciará a marcação do tempo da prova. Para ser considerado aprovado nesse teste, o candidato 

deverá, em 5 (cinco) minutos, cumprir as seguintes tarefas: 
a) subir em escada de trabalho até a altura de 7 (sete) metros do solo, degrau por degrau; 
b) prender-se ao poste, usando cinto paraquedista, talabarte de corda com regulador, trava-quedas e 

corda de linha de vida; 
c) colocar-se em posição de trabalho, soltando as mãos da escada e deixando o peso do corpo sobre 

o talabarte de corda com regulador, permanecendo nessa posição por 60 segundos;  
d) descer da escada até o nível do solo. 

- Profissionais da CEEE demonstrarão a execução do teste. Esta demonstração será coletiva a todos 
os candidatos. 
- Em caso de queda durante a realização da prova, o candidato terá que recomeçar obedecendo ao 

tempo já cronometrado. A corda de segurança e a corda de linha de vida servirão apenas como 
segurança ao candidato e não como apoio na execução da prova. 

- A execução da prova será filmada pela FUNDATEC. 
 
 

8.5 TESTE DE ESCALADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM O USO DE ESPORAS 
- O avaliado assistirá à demonstração de um profissional da CEEE-D de como deve realizar o teste 

de escalada em estrutura de madeira com o uso de esporas. 
- Após colocar os equipamentos de segurança, com auxílio de um profissional da CEEE-D, o 

candidato será conduzido até uma estrutura de madeira (poste com 11 metros) e terá o tempo de 3 
(três) minutos para testar as esporas na estrutura de madeira, não podendo ultrapassar a marcação 
realizada com fitas amarela (de um metro de altura).  

- Encerrado o tempo para esse teste, o candidato será conduzido até a estrutura de madeira (poste 
com 11 metros), onde será realizada a prova, devendo permanecer à distância de, no mínimo, 40 cm 

do poste e com as mãos juntas ao corpo, até receber aviso para começar a escalada, momento em 
que iniciará a marcação do tempo da prova. 

- Para ser considerado aprovado nesse teste, o candidato deverá, em 4 minutos, cumprir as 
seguintes tarefas: 
a) subir no poste de trabalho fazendo uso de esporas até a altura de 7 (sete) metros do solo;  

b) prender-se ao poste, usando cinto paraquedista, talabarte de corda com regulador, trava-quedas e 
corda de linha de vida; 

c) colocar-se em posição de trabalho, soltando as mãos da estrutura de madeira e deixando o peso 
do corpo sobre o talabarte de corda com regulador, permanecendo nessa posição por 60 segundos; 
d) descer da estrutura de madeira até o nível do solo. 

- Em caso de queda durante a realização da prova, o candidato terá de recomeçar obedecendo ao 
tempo já cronometrado. A corda de segurança e a corda de linha de vida servirão apenas como 

segurança ao candidato e não como apoio. 



- Profissionais da CEEE demonstrarão a execução do teste. Esta demonstração será coletiva a todos 
os candidatos. 

- No caso de serem detectados problemas nos equipamentos fornecidos pela CEEE, o candidato 
poderá fazer novamente a prova. 

- A execução da prova será filmada pela FUNDATEC. 
 
 

Porto Alegre, 01 de Agosto de 2014. 
 

 
GERSON CARRION DE OLIVEIRA 

DIRETOR PRESIDENTE – GRUPO CEEE 
 

 


